Prohlášení o vIastnostech

č. 3o/cPR/2oí5

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ě' 30512011

KosTELEcKÉ nonxv frakce 0/4 P (praná)
Přírodní těženékamenivo, horni na štěrkopísek
ldentifikačníkód uýrobku:

't,

Zamýšlené/zamýšlenápouŽití:
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrskéstavby
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemnich komunikaci' letištních a jiných dopravních ploch
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrskéstavby a pozemní komunikace

3'

Výrobce:

4.
5.

PísníkKinský' s.r.o.' Komenského čp. 266, 5í7 41 Kostelec nad orlicí, lČ:25 96 50 00, tel.: ++420775392228,
e-mai

I

:

m.korizek@pisnikkinsky.cz

Jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce; Systém posuzování a ověřování stálostí vlastností (AVCP): Systém 2+
Harmonizovaná norma: EN 12620:2002+A'l :2008 Kamenivo do betonu, EN'l3043:2002lAC:20o4 Kamenivo pro asfaltové směsi a
povrchové vrstvy pozemních komunikací, letiŠtnícha jiných dopravních ploch' EN 13242''2002+A1'.2007 Kamenivo pro nestmelené směsi a
směsi stmelené hydraulické pojivy pro inŽenýrské stavby a pozemní komunikace
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oznámený subjekt: Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o., oznámený subjekt č' 1392
Deklarované vlastnosti:

-

Tolerance pro zrnitost DK a směsi
na středním sítě HK s Dld
na středním sítě HK s Dld

> 2
> 2

- Procentní podíl drcených a lámaných zrn v

HK

U základních
charakteristik a vlastnostÍ
uvedených ve sloupci:

EN 12620
platí odkaz na:

EN 12620:2002+41:2008
EN 13043
platí odkaz na:

EN 13043:20021AC:2004
EN 13242
platí odkaz na:

<

0,0'l % hm.

EN't 3242: 2002+ A1 i2007

Poznámka: Pokud se

- Uvolňování téŽkÝch kovů a polyaromatic. uhlovodíkŮ

základnÍ charakteristika

nebo vlastnost
nevztahuje

k harmonizované
tech n ic ké spec if i kac i'

řádek je v příslušném
sloupci proškrtnut.

odolnost proti alkalicko křemičité reakci

8'

rozpínavost <

0,1 0

= 117, S = 25 mmol/l

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu
s nařízením (Eu) č. 305/201 1 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výŠe'

Podepsáno za Výrobce a jeho jménem:

V Kostelci nad orlicí, 1 .3.2016

| lng. Miloš Kořízek, vedoucÍ provozovny

